Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 23.2.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Ospravedlnený: - Andrej Šarmír
Overovatelia: Ing. Vít Hinca, Helena Jarábková
Zapisovateľka: Jana Moravcová
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Spolupráca so spoločnosťou Nell kapital s.r.o
3. Rekonštrukcia ZŠ
4. Rôzne
Ad.1/ Otvorenie schôdze
Ing. Vít Hinca zástupca starostu obce Igram privítal prítomných poslancov, zástupcov firmy
Nell kapital s.r.o. a hostí. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva.
Ad2/ Spolupráca so spoločnosťou Nell kapital s.r.o
Vzhľadom k tomu, že pri jednaniach s firmou Nájomné byty Igram s.r.o., Považská 23,
Bratislava s konateľom Ing. Bakerom budeme potrebovať právne zastupovanie, Ing. Hinca
oslovil spoločnosť Nell kapital s.r.o . Spoločnosť sídli na Dunajskej 4, Bratislava,
a zabezpečuje v spolupráci s advokátmi pre obce na Slovensku služby ako sú správa
a vymáhanie pohľadávok, právne služby, dražby, zakladanie, zmeny a likvidácie obchodných
spoločností. Okrem toho pripravujú verejné obstarávanie a poskytujú služby občanom.
Zástupcov spoločnosti v krátkosti oboznámil so vzniknutým problémom medzi Obcou Igram
a firmou Nájomné byty Igram s.r.o., poskytli sme im kópie zmlúv na preštudovanie
a spoločnosť do budúcej stredy pripraví základnú zmluvu o spolupráci.
Ad3/ Rekonštrukcia ZŠ
p. Brna oboznámil poslancov so zámerom prestavby základnej školy . V poslednej triede by
sa urobilo schodisko do podkrovia a vystavali by sa dve triedy a skladové priestory. Avšak
celkový rozpočet na rekonštrukciu je vyčíslený na 86000,00 € plus projektová dokumentácia
je za asi 6500,00 €. Otázka je, či sa dať do rekonštrukcie.
Keďže sme dostali na rekonštrukciu 50000,00 €, ktoré sú účelovo viazane, použijeme ich na
zhotovenie podkrovia a budeme sa snažiť získať ďalšie finančné prostriedky na celkové
dokončenie .
Slovo dostal p. Peter Nemeček, ktorý informoval poslancov aký by mal byť postup
rekonštrukčných prác. Ďalší problém v škole je, že sadá ľavý múr (vchod do WC a kuchynka/
Urobilo sa podmurovanie základov a odvedenie vody pretože zemina pod základmi bola
premočená. Vysušenie bude trvať aj pol roka. Odporučil obecnému zastupiteľstvu určiť

stavebný dozor /kontrolu stavby/ z poslancov a likvidáciu starých strešných lát odstrániť
občanmi- vyhlásiť v miestnom rozhlase.
Ad.4 Rôzne
1. Starosta obecného úrad Veľký Grob zvoláva na dňa 3.3.2016 stretnutie starostov obcí
Báhoň, Kaplna, Igram, Čataj, Reca, Boldog ohľadom kanalizácie a budovania čističky
odpadových vôd, ktorú by mala realizovať Bratislavská vodárenská spoločnosť
2. Regionálna poradenská spoločnosť informovala zástupcu starostu obce o novej výzve na
rekonštrukciu MŠ- „navýšenie počtu miest v materskej škole“ museli by sme prepracovať
vypracovaný projekt „energetická úspora verejných budov“ a agentúre by sme zaplatili za
vypracovanie 500,00 €. Ing. Hinca požiadal poslancov o vyjadrenie sa k výzve –ďalšie
OZ
3. Starosta obce Kaplna požiadal o umiestnenie detí z ich obce v našej materskej škole. Po
rozhovore s p. Čechovou- riaditeľkou MŠ Ing. Hinca informoval poslancov o to, že
môžeme umiestniť asi 10 deti z Kaplne ale iba na dopoludnie. Na celý deň musíme prijať
pracovnú silu, čo sú zvýšené náklady na mzdy. Ponuka zo strany kaplnského starostu na
materiálové vybavenie škôlky nestačí.
4. Štefan Kovaľ- starosta obce je dlhodobo chorý. Ing. Hinca, jeho zástupca, informoval
poslancov o zániku mandátu starostu obce, pretože jeho pracovné povinnosti mu
nedovoľujú dlhodobé zastupovanie.
mandát starostu obce zaniká:
a- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
b- uplynutím funkčného obdobia
c- vzdaním sa mandátu
d- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin
e- pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na
právne úkony
f- vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu obce, ktorým sa
rozhodlo o odvolaní starostu
g- v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní o vzniku nezlučiteľnosti
funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, zmenou trvalého
pobytu mimo územia obce
h- smrťou
i- zrušením obce
j- Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú
dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia
obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
5. Poslanci Šulák a Šcasný navrhli aby sa obecné pódium prenajímalo za 100,00 €
/amortizácia nákladov/. Ing. Hinca- zástupca starostu, rozhodol za prenájom obecného
pódia vyberať sumu 100,00 €.
6. Ing. Vít Hinca delegoval ako zástupcu za zriaďovateľ (obec) do rady školy pre Materskú
školu Igram Danielu Borovskú- poslanci s návrhom súhlasili
Overovatelia:
Ing. Vít Hinca
Helena Jarábková

..........................................................
.............................................................

Uznesenie č.2/2016
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa
23.2.2016
Obecné zastupiteľstvo:
1. Deleguje p. Danielu Borovskú za členku školskej rady pre Materskú školu Igram ako
zástupcu zriaďovateľa
2. Berie na vedomie informácie zástupcu obce:
body Ad/2, Ad/3,Ad /4-1,2,3,4,5 zápisnica

............................................................
Ing. Vít Hinca

